
МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН УРЛАН БҮТЭЭХ ТӨВ 

 

АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ НИЙГМИЙН 

БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

 

Албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөг 6 зорилтын хүрээнд 20 ажил 

үйлчилгээ төлөвлөж биелэлтийг ханган ажииллаа.  

- Хөтөлбөрийн хүрээнд “Стандартыг хэрэгжүүлэх” цахим сургалт, Төрийн 

албан хаагчын ёс зүй сэдэвт сургалт, Нийслэлийн архивын газраас зохион 

байгуулсан цахим сургалт, Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт, 

шинжилгээ үнэлгээ сэдэвт цахим сургалтад тус тус албан хаагчдыг хамруулж 

ажиллаа.  

- Төвийн багш, албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, 

зорилгоор “Багш хөгжил шавьд” лекц цуврал сургалтыг 3 удаа, дотоодын цахим 

сургалт 7 удаа, танхимын сургалт 1 удаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд Монголын 

урлагийн зөвлөл болон бусад эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран мэргэжлийн 

болон эрүүл мэндийн сургалтуудыг зохион байгуулав. Туршлага солилцох цахим 

сургалтууд:  

- Зураас уу? Зураг уу?” “ногоон алим” уран бүтээлийн тайлбар 

 - Үзэсгэлэн хэрхэн яаж гаргах тухай 

 - Урлагаар дамжуулан өөрийгөө хөгжүүлэх нь 

- Хар зургийн үндэс уран зургийн тухай 

- Байгаль судлал ба судалбар аялал бодит зургийн тухай 

-  Хуримтлал ба хадгаламж 

- Эрүүл зөв хооллолт зэрэг цахим сургалтуудыг зохион байгууллаа. 

Нийслэлийн Засаг Даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Архивын газраас зохион 

байгуулсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн еdoc системийн ашиглалт, ирсэн бичгийн 

шийдвэрлэлт “Архивийн хадгаламж бүрдүүлэх арга зүй” цахим сургалтад 

захиргааны 8 ажилтан хамрагдсан.   

 



 
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Л.Атарын зохион байгуулсан “Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйн” сургалтад 50 ажилтан албан хаагчид хамрагдсан.  

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Нийслэлийн прокурын газартай 

хамтран “Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд прокурор төр, нийтийн 

ашиг сонирхолыг төлөөлөн хамгаалах нь” сургалтад төвийн Дэд захирал, Дотоод 

хяналт, хуулийн зөвлөх, Нийгмийн ажилтан, Архив бичиг хэргийн ажилтан нар 

хамрагдсан.  

 

Албан хаагчид мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх чиглэлээр:  
 

№ 
Хамрагдсан сургалт 

 
Сургалтанд хамрагдсан 

ажилчдын нэрс 
Хугацаа 

1 

Монгол Улсын Боловсролын их 
сургуулийн боловсролын 
удирдлагын магистрын зэрэг 
олгох сургалт 

Л.Атар – хүний нөөцийн ажилтан 
2019-2022 

 

2 

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд 
Бизнес удирдлагын магистраар 
мэргэжил дээшлүүлэн суралцаж 
байна. 

С.Ганцэцэг-Уран хатгамалын 
багш  

2020-2021 



3 

Олон Улсын Улаанбаатар Их 
Сургуульд Бизнесийн 
удирдлагаар магистр – Төрийн 
албан хаагчийн тэтгэлэг 

Б.Батчимэг-Захиралын туслах  2019-2021 

4 
Дүрслэх урлагийн академи – 
Уран зургийн чиглэлээр 
бакалавр зэрэг   

Ц.Дуламсүрэн-Анхан шатны 
багш  

2019-2023 

5 
ШУТИС –ийн харьяа  
ҮТСургуулийн Үйлдвэрлэлийн 
дизайнер Магистр зэрэг  

Б.Ханхай-Барилгын макет, 
дизайны багш  

2020-2022 

 

3.5.2. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг 

боловруулж биелэлтийг хангаж ажиллах 

- Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын чиглэлээр:  

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг 

харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах нэмэгдлүүдийг ажлын үр 

дүнд үндэслэн олгож байна. Мөн багш, албан хаагчдад хоол унааны зардлыг 

тогтмол олгож байна. 

Төвийн албан хаагчдаас улсад болон төрийн байгууллагад олон жил үр 

бүтээлтэй ажилласан хамт олноо ажил үйлсээрээ манлайлж ажиллаж байгаа 

шилдэг, тэргүүний, ахмад багш, албан хаачдыг төрийн дээд одон медаль, Засгийн 

газрын шагналд тодорхойлж шагнаж урамшуулсан.  

Үүнд: Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Л.Атар, Нярав Д.Оюунчимэг, Сүрлэн 

наамалын дугуйлангийн багш Р.Энхбаяр, лаборант С.Чимгээ нар Монгол Улсын 

төрийн дээд одон Алтангадас одонгоор, Нийгмийн ажилтан Б.Энхцэцэг, Уран 

зургийн багш М.Энхбаяр, Хүүхэлдэй бэлэг дусргалын багш А.Үржинханд нар 

төрийн дээд медаль Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар, Уран зургийн багш 

Л.Баатардалай БШУЯамны шагнал “Боловсролын тэргүүний ажилтан” цол 

тэмдгээр тус тус шагнагдсан. 

      



 

Багш, албан хаагчдын  нийгмийн асуудалд анхаарч эрүүл мэндийг хамгаалах,  

спортын тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах чиглэлээр: 

- Томуу томуу төст өвчний тархалт болон шинэ ”Коронавирус”-ийн 

халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг байгууллага дээрээ байнга 

хэрэгжүүлэн өрөө тасалгаанд ариун цэвэр халдваргүйжүүлэх хлорамины 

уусмалтай цэвэрлэгээ хийж, ариун цэврийн өрөөнд шингэн саван, спиртэд 

суурилсан гар ариутгагч тавин ажиллаж, албан хаагчидаа эрүүл мэндийн 

яамны мэдээллээр хангаж, халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

зөвлөгөөг тогтмол өгч ажиллаж байна.   

- Ажилчдынхаа  эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор өдөр бүр биеийн 

халууныг хянаж байна.  

 

 
- Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн хариу арга хэмжээний бэлэн байдлын нөөц 

хангалтыг  нэмэгдүүлж ажилчдын гар угаах боломжийг бүрдүүлэн шингэн 

саван, белизна болон ариутгалын бодисоор байнга ханган ажиллаж байна. 

 

 
- 0-12 насны хүүхэдтэй албан хаагчдыг цахимаар ажиллах боломжоор ханган 

ажиллуулж  цалинг бүрэн олгосон.   

- Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, дархлааг дэмжих, өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 3 төрлийн витаминаар улирал бүр хангаж 

ажилласан.  



 
 

Багш, албан хаагчдын  нийгмийн асуудалд анхаарч эрүүл мэндийг хамгаалах,  

спортын тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах чиглэлээр: 

Төвийн багш, албан хаагчдын эрүүл мэнд, хөдөлгөөний дутагдлыг арилгах 

зорилгоор өглөө бүр ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн, гимнастик хийж, 14 хоногт 

нэг удаа спорт зааланд биеийн тамирын өдөрлөг зохион байгуулан ажиллаж 

байна.   

   



Ажилчдынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл ажлын байр ажлын хүрээнд 

“Эрүүл хоолны өдөрлөг”-ийг сар бүр  2 удаа зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Ажилчид уг өдөрлөгийг зохион байгуулснаар эрүүл хооллолтын талаар мэдлэг 

хандлагатай болж байна. 

Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээх төвийн захиргаанаас санаачилан дэлхий 

нийтэд тархаад байгаа коронавируст халдвар цар тахалын үед байгууллагынхаа 

өрх толгойлсон албан хаагчид болон бага насны 2-оос дээш хүүхэдтэй 4 ажилтанд 

хүнсний болон ахуйн хэрэглээний тусламж үзүүлэх аяныг зохион байгуулсан. Үүнд: 

10 кг гурил, 5 кг будаа, 5 литр  ургамлын тос, 1кг чацаргана, 5 кг боорцог, 4 ш 

ариун цэврийн цаас, 1 гар ариутгагч, 10 ш маск, 5 уут түлшний мөнгийг нь 

гардуулан өгсөн. Мөн өрх бүрт гэр бүлийн бэлэг өгсөн. 

 

Төвийн багш ажилчдыг ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр  
байгууллагаас олгох зохих тэтгэмж, урамшууллыг хууль тогтоомжийн хүрээнд 
тухай бүр шийдвэрлэн ажиллаж байна.  

Үүнд: 2021 оны 03,05 дугаар сард байгууллагаас тэтгэвэрт гарсан 2 
ажилтаны шаардлагтай материалыг бүрдүүлэн өгч НЗДТГ-төрийн сангаас 2 
ажилтанд 425586,4 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж өгсөн.  

Хамт олны фондноос эмнэлэгт хэвтэх, хагалгаанд орох, хүүхэд төрүүлэх, 
гэр бүлийн хүмүүсээс нь нас барсан зэрэг гачигдал гарсан албан хаагчдад нийт  
2,545,000 төгрөгний тусламж үзүүлж ажилласан.  
 

  

 


